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Besluit
Financiën

Retributiereglement op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en de
verwijdering van afvalstoffen aangebracht op het stedelijk recyclagepark. Goedkeuring
Goedgekeurd
Samenstelling
Aanwezig:
de heer Peter Segers, Voorzitter; de heer Paul Van Miert, burgemeester; de heer Francis
Stijnen, schepen; de heer Jan Van Otten, schepen; de heer Luc Op de Beeck, schepen;
mevrouw Astrid Wittebolle, schepen; de heer Marc Boogers, schepen; mevrouw Els Baeten,
schepen; mevrouw Kelly Verheyen, schepen; de heer Eric Vos; de heer Luc Debondt; de
heer Hannes Anaf; mevrouw Annemie Der Kinderen; de heer Reccino Van Lommel; de heer
Guy Van Litsenborg; de heer Paul Moelans; de heer Wannes Starckx; de heer Peter Roes;
de heer Eddy Grooten; mevrouw Dominique Peeters; de heer Bart Voordeckers; de heer
Wout Schafraet; de heer Koen De Busser; de heer Kevin Janssen; mevrouw Savannah van
Dongen; de heer Achraf El Yakhloufi; de heer Stijn Adriaensens; de heer Ludwig Nietvelt; de
heer Rudy Elst; de heer Kurt Persegael; de heer Jan van Steenbergen; de heer Dieter De
Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verwerking, recyclage,
nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op het stedelijk recyclagepark goed
te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De tarieven zijn niet
gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verwerking, recyclage,
nuttige toepassing en de verwijdering van afvalstoffen aangebracht op het stedelijk recyclagepark goed
te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikels 40,41 en
177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
 De regelgeving betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen.
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 De beslissingen van de gemeenteraad van 1 december 2003 en 27 juni 2011 houdende
beheersoverdracht en opdracht aan de intergemeentelijke vereniging IOK Afvalbeheer voor de
activiteiten inzake afvalbeheer en containerpark, zoals verwoord in artikel 4 van de statuten van
IOK Afvalbeheer.
 Het huishoudelijk reglement op het gebruik van het recyclagepark.
 Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, en latere wijzigingen;”.
 Het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012, met latere wijzigingen, tot vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en
afvalstoffen (VLAREMA).
Argumentatie
De inzameling van huishoudelijke afvalstoffen is een gemeentelijke bevoegdheid. De kosten voor
verwerking van afvalstoffen nemen in het algemeen gestadig toe. In toepassing van het algemene
principe ‘de vervuiler betaalt’, dat voor afvalstoffen die belangrijke kosten veroorzaken voor de
verwerking en/of afzet, moeten deze niet enkel door de gemeenschap gedragen worden en is het billijk
de aanbrenger ervan een redelijke vergoeding te laten betalen om deze kosten te helpen dekken.
Om het verwijderen van asbesthoudende producten te bevorderen en het eventueel sluikstorten ervan te
beperken, blijft de aanlevering tot 600 kg asbest gratis.
Het tarief van grofvuil wordt vastgelegd op 0,25 euro per kilogram, hetzelfde tarief dat van toepassing is
bij de ophaling aan huis van restafval. Dit om te voorkomen dat restafval, dat reglementair via de diftarcontainer wordt opgehaald, als grofvuil tegen een goedkoper tarief op het recyclagepark wordt
aangeboden.
De mogelijkheid om tijdens de maanden maart, april, juli, oktober en november groenafval, uitgezonderd
gazonmaaisel, gratis aan te leveren blijft behouden. In de stad Turnhout worden de inwoners
gesensibiliseerd om “groener” te wonen en dan is het niet aangewezen om in de maanden waarin
groenonderhoud moet gebeuren, voor het groenafval te laten betalen op het recyclagepark.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7021008/OMG/0300.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
gemeentelijke retributie gevestigd op de verwerking, recyclage, nuttige toepassing en verwijdering van
huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangebracht op het stedelijk
recyclagepark en dit overeenkomstig de modaliteiten vervat in het politiereglement en het huishoudelijk
reglement ter zake.
Artikel 2
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de bezoeker, particulier of niet-particulier, die de huishoudelijke
afvalstoffen en/of vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aanbrengt op het stedelijk recyclagepark.
Artikel 3
tarief
Voor het aanleveren van op het recyclagepark toegelaten afvalstoffen, gelden onderstaande tarieven:
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A) Betalende fracties.
Aanleveringen van minder dan 4 kg worden steeds als 4 kg aangerekend.
soort afval
steen- en betonpuin:

tarief
0,020 euro per
kg

groenafval (waaronder tuinafval, snoeihout, gazonmaaisel, boomstronken,
bladeren en boomvruchten) (zie *uitzondering):
harde kunststoffen:
vlak glas:
hout A + B (herbruikbaar):
hout C (niet-herbruikbaar):
kalk, gips, gyproc en cellenbeton:
roofing:
asbest ( cementgebonden )
tot 600 kg per aanlevering:
> 600 kg per aanlevering:
grof vuil:
professionele AEEA toestellen afkomstig van huishoudens:

0,075
kg
0,075
kg
0,075
kg
0,075
kg
0,125
kg
0,125
kg
0,125
kg

euro per
euro per
euro per
euro per
euro per
euro per
euro per

gratis
0,200 euro per
kg
0,250 euro per
kg
25,00 euro per
stuk

AEEA: voor professionele toestellen afkomstig van huishoudens in een retributie van 25,00 euro per stuk
van toepassing aangezien er hier geen all-in recupelbijdrage op werd betaald.
* Uitzondering: Bovenstaand tarief voor de fractie groenafval ( uitgezonderd voor gazonmaaisel ) geldt
niet indien dit wordt aangebracht in de maanden maart, april, juli, oktober of november. In deze
maanden kan dit afval gratis aangebracht worden. Het aanbrengen van gazonmaaisel is het volledige jaar
betalend.
B) Niet - betalende of gratis fracties.
Voor de overige afvalstoffen die op het stedelijk recyclagepark mogen aangebracht worden, geldt een
tarief van 0 euro (= gratis).
Dit betreft hoofdzakelijk volgende fracties:
 AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), uitgezonderd professionele toestellen
zoals vermeld in lijst Recupel;
 papier en karton;
 wit glas en gekleurd glas;
 oude metalen;
 PMD in blauwe PMD-zak met opdruk van IOK Afvalbeheer;
 herbruikbaar textiel;
 verlichtingstoestellen;
 zaklampen;
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kurken stoppen;
sportschoenen;
kaarsvet;
videobanden en muziekcassettes;
rookmelders;
KGA (klein gevaarlijk afval);
frituuroliën en vetten;
autobanden (max. 4 stuks);
piepschuim (isomo);
toners en inktcartridges.

Artikel 4
wijze van inning
De retributie wordt eisbaar op het ogenblik van de aanlevering op het recyclagepark.
Het bedrag van de retributie wordt meteen ter plaatse geregeld volgens de modaliteiten en
mogelijkheden, waaronder betaling met bancontact, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
Er wordt geen cash geld aanvaard op het recyclagepark.
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.
Artikel 5
dwangbevel
Conform het artikel 177, tweede lid van het decreet over het lokaal bestuur, kan de financieel directeur
een dwangbevel uitvaardigen om onbetwiste en opeisbare niet -fiscale schuldvorderingen in te vorderen.
Dat dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot. De hieraan verbonden kosten zijn
volledig ten laste van de debiteur van de openstaande schuldvordering.
Bij betwisting van een niet -fiscale schuldvordering kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank
wenden om de openstaande schuld in te vorderen.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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